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Uma das maneiías de olhaí o ofício de píoduzií 
infoímações sociais. econômicas e teííitoíiais é como aíte de 
descíeveí o mundo. Estatísticas e mapas transpoítam os fenômenos 
da íealidade paía esca las apíopíiadas à peíspectiva de nossa visão 
humana e nos peímitem pensaí e agií à distôncia. constíuindo 
avenidas de mão dupla que juntam o mundo e suas imagens. Maioí o 
podeí de síntese dessas íepíesentações. combinando. com píecisão. 
elementos dispeísos e heteíogêneos do cotidiano. maioí o nosso 
conhecimento e a nossa capacidade de compíeendeí e transfoímaí o 
íealidade. 

Visto como arte. o ofício de píoduzií essas infoímações 
íeflete a cultuía de um País e de sua época. como essa cultuía vê o 
mundo e o torna visível. íedeflnindo o que vê e o que há paía se veí. 

No cenáíio de contínua inovação tecnológica e mudança 
de cultuías da sociedade contempoíânea. as novas tecnologias de 
infoímação - íeunindo computadoíes. telecomunicações e íedes de 
infoímação - aceleíam aquele movimento de mobilização do mundo 
íeal. Aumenta a velocidade da acumulação de infoímação e são 
ampliados seus íequisitos de atualização. fOímato - mais flexível. 
peísonalizado e inteíativo - e. píincipalmente. de acessibilidade. A 
platafoíma digital vem se consolidando como o meio mais simples. 
baíato e padeíoso paía tíataí a infoímação. tornando possíveis 
novos píoduTos e seíviços e conquistando novos usuáíios. 

Acíeditamos seí o ambiente de conveísa e contíovéísia 
e de tíoca entíe as difeíentes disciplinas. nas mesas íedondas e 
sess;ões temáticas das Confeíências Nacionais de Geogíafla. 
Caítogíafla e EstaTística e do Simpósio de Inovações. aquele que 
melhoí enseja o apíimoíamento do consenso sobíe os fenômenos a 
seíem mensuíados paía íetíataí a sociedade. a economia e o 
Teííitóno nacional e sobíe as priOíidades e fOímatos das infoímações 
necessóíias paía o fOítalecimento da cidadania . a definição de 
políticas públicas e a gestão político - administíativa do País. e para 
cíiaí uma sociedade mais justa. 

Simon Schwaítzman 
Cooídenadoí Geíal do ENCONTRO 
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BANCO DE DADOS GEODESICOS E GRA VIMETRICOS 

1.0BJETIVO 

Jesus Fernando Mansilla Baca 
Eng. Cartografo Mestre em Ciencias 

E-mail: Jesus@cnps.embrapa.br 

o presente trabalho tern como objetivo apresentar uma pro posta da 

modelagem de um sistema de armazenarnento de dados geodesicos, que perrnita urn 

gerenciamento dos mesmos em forma agil, eficiente e segura; ele e urn resumo da 

tese de mestrado do autor no Instituto Militar de Engenharia, ao final do qual se 

obteve como resultado os esquemas da Analise de Dados, da Analise Funcional e 

urn Prot6tipo do referido sistema. 

2- POSICIONAMENTO 

Os dados geodesicos de urn pais sao as inforrnaCfoes precisas de 

planimetrica, altimetrica e gravimetria necessarias para 0 desenvolvimento de obras 

de arte, arquitetura, urbanismo, estudos cientificos, etc. Esta informac;ao e obtida 

por uma coleCfao de dados de campo feita desde tempos passados e que continuam 

ate agora. Tal informac;ao foi e e feita por varias instituic;oes, empregando-se 

diferentes tecnicas, aparelhos, equipes, precisoes, etc., 0 que faz dela urn sistema 

chamado Sistema BrasiJeiro de InformaCfoes Geodesicas. Pode-se notar que a 

comp/exidade deste sistema e sua particuJaridade tecnica 0 caracteriza como 

cientifico, onde as tecnicas da analise de sistemas e modelagem de dados ( Analise 

Estruturada, Analise Essencial, Banco de Dados, etc. ) nao tem sido muito 

empregadas. Apesar que ditas tecnicas com muitos anos de criadas, atualmente nao 

s6 no Brasil, como tambem em muitos paises, ainda empregam-se sistemas feitos 

em forma empirica, sem a modelagem de uma arquitetura global e completa, porem 

se fazendo programas que interligados formam sistemas; e os dados armazenam-se 

em arquivos, onde os campos sao colunas nas linhas sob as quais tern que se 



aplicar programas especlficos para a criayao, atua lizaca 0, extracao e exclusao de 

ditos dados. Ademais, estes nao estao formatados e geralmente s6 passavam pela 

analise visual do operador do sistema. 

No Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE), 0 Departamento de 

Geodesia e orgao encarregado do tratamento destes dados e para 0 gerenciamento 

desta informacao esta Instituiyao tern desenvolvido urn constante esforco para 

conseguir implementar 0 Banco de Dados Geodesicos, como mostram trabalhos que 

se iniciaram desde 1984, com todo 0 apoio que presta para 0 desenvolvimento de 

trabalhos de pesquisa nesta area, assim como a realizayao de eventos como 0 

presente. 

Pesquisas feitas em outros paises nos mostram exemplos como os Estados 

Unidos, onde suas Instituicoes ainda mantem seus sistemas baseados em arquivos. 

Ja no Canada estao desenvolvendo urn Banco de Dados Geodesicos que aproveita 

as tecnicas modernas de modelagem de dados e analise de sistemas. 

Neste contexto, 0 presente trabalho pretende apresentar uma abordagem ja 

empregada com exito no desenvolvimento de sistemas, principalmente comerciais, e 

como ja foi apresentado, nao em aplicacoes cientificas na area de informayao 

geodesica. Empregam-se conceitos de Engenharia de Software, Modelagem de 

Dados pelo emprego do Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) e Diagrama 

Entidade-Relacionamento Estendido (DERE), Analise de Sistemas com 0 emprego 

do Diagrama de Fluxo de Dados e Diagrama Hierarquico de Sistemas, etc. Pela 

complexidade do sistema e 0 volume de informacao foi empregado as ferramentas 

CASE da ORACLE (CASE*Designer, CASE*Generator, etc.) 0 que permitiu seguir 0 

cicio de vida completo de urn sistema controlado por um supervisor (CASE), 0 que 

facilitou todo 0 desenvolvimento ate chegar ao prot6tipo. 

3. - CONCEITOS QUE DEVEM ORIENTAR 0 DESENVOLVIMENTO DE UM 

SISTEMA 
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A constru9ao de um sistema deve ter um conjunto de definic;5es conceituais 

que servirao como um norte a ser seguido durante todo 0 desenvolvimento, em cada 

uma das eta pas deste deverao ser verificados os itens a seguir. 

3.1 DEFINICAO DE OBJETIVOS E REQUISITOS QUE OEVE CUMPRIR 0 SISTEMA 

Isto e 0 mais elementar porem 0 mais importante, pois os objetivos serviram 

como rumo que devem seguir todos os trabalhos feitos; e os requisitos serao os 

limites ate onde devera desenvolver-se 0 sistema. No entanto isto nao significa que 

sao elementos estaticos, pois 0 pr6prio desenvolvimento obrigara a realizar 

pequenos cambios neles. 

3.2 ARQUITETURA GLOBAL DOS OADOS 

Uma arquitetura global permite uma facil identificac;ao e entendimento dos 

dados com a realidade que foi modelada. Existem modelos para construc;ao de 

Banco de Dados que permitem uma modelagem em alto nrvel, ou seja, com emprego 

de elementos visuais que facilitam 0 entendimento dos usuarios finais, 0 qual ajuda 

para uma interac;ao analista/usuario para defini9ao dos elementos do Banco de 

Dados, as Func;5es das Organizac;5es, etc. Por outro lado, uma arquitetura global 

permite uma evolu9ao mais eficaz de acordo as necessidades do Sistema, pois pelo 

emprego da tecnica de controle de versoes e possIveI se aplicar as novas 

potencialidades dos sistemas sem perder os dados e informac;ao ja trabalhada e 

produzida. 

3.3 ABORDAGEM DE DADOS E FUNCOES EM FORMA CONJUNTA 

Os dados nurn sistema nao permanecem estati cos , mas fluem pelo sistema 

atraves das fun95es, que precisam deles. para satisfazer determinadas 

necessidades.do usuario. Desta maneira uma Analise conjunta de Dados e Fun95es 

e a metodologia mais adequada para obter-se os melhores Esquemas Conceituais 

de Dados e Funl:(oes, pois na constru9ao de tais esquemas procede-se pelo 

desenvolvimento iterativo entre as duas am%lises, procurando estabelecer 0 melhor 

acoplamento entre os esquemas resultantes. 
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3.4 ENFOQUE DE VISOIES 

As Instituic;oes encarregadas dos Sistemas Geodesicos, geralmente t~m 

dentro de seu esquema organizacional uma unidade encarregada de tal tarefa (no 

caso do Brasil a organizac;ao e 0 IBGE, a Instituic;ao encarregada do Sistema 

Geodesico Brasileiro e dentro dela tem uma subunidade que esta dentro do 

Departamento de Geociencias), hierarquicamente abaixo dela, existem outras 

subunidades que basicamente se subdividem de acordo com 0 apresentado na 

FIGURA 1 DER de um SISTEMA DE INFORMACOES GEODESICAS. 

Cada subunidade caracterizada pelo tipo de tecnicas empregadas ou trabalho 

que realizam, contando esta com pessoal especializado para cumprir sua func;ao, 

executando func;oes mais especificas e ficando encarregado de determinado tipo de 

dados e informa~ao geodesicos. E dizer, aqui podemos capturar as necessidades 

internas de dados dos usuarios das diferentes tecnicas geodesicas; podemos 

concluir que em cada tecnica geodesica sao empregadas diferentes entidades 

(dados), 0 que podemos associar as visoes que cada interessado tem. Assim 

mesmo, e posslvel se apreciar que determinados dados sao requeridos p~r todos os 

usuarios; a este tipo de dados, nos podemos denominar globais poiS sao geralmente 

usados pelos usuarios das diferentes subunidades; assim mesmo da analise das 

figuras mencionadas anteriormente, podem ser detectadas as func;oes especificas 

necessarias para os diferentes usuarios (visoes). 

Por outr~ lado, temos outr~ tipo de interessado que e 0 usuario externo, 

aquele que vai ao IBGE a procura de informac;ao geodesica que Ihe permita 

desenvolver seus trabalhos de engenharia, arquitetura, empresariais, cientificos, etc. 

Tal usuario tern outra visao dos dados que ele requer para satisfazer suas 

necessidades. 

Entao, para 0 desenvolvimento do Novo Sistema, podemos partir pelo enfoque 

que os usuarios tern do Sistema (visoes), ou seja, particionando urn sistema grande e 

complexo em pequenos subsistemas, tal como naturalmente estejam no mundo real. 

Nestes subsistemas se procurara satisfazer todas as necessidades de cada usuario, 

de cada visao. Posteriormente, se procedera a integra~ao num Sistema com uma 



Arquitetura Global. Sendo que aqui 0 enfoque conjunto da analise de dados e 

func;oes ajuda a construir um Sistema integrado, satisfazendo as necessidades de 

todos os usuarios, nao s6 de dados mas tambem de func;oes. 

Como conclusao deste item, pode-se apreciar que a modelagem pela analise 

das diferentes necessidades de dados dos usuarios e as func;oes que os empregam 

no Sistema ajudaria a modelagem, sendo que tal metodologia e 0 estudo das visoes 

que os usuarios tem do Sistema. 

3.5 SEGURANCA DO SISTEMA 

Um Sistema qualquer precisa aplicar medidas de seguranc;a, para neutralizar 

possfveis ac;oes intencionadas ou nao de causar prejufzo nos dados e inforrnac;ao. 

Este tipo de medidas pode ser aplicado, empregando urn Sistema Gerenciador de 

Banco de Dados, 0 qual permita aplicar tais metodos, preferencialrnente pela 

aplicac;ao a grupos de usuarios com senhas de acesso aos diferentes elementos do 

Banco de Dados e rnanipulac;ao de deterrninadas func;oes estritarnente necessarias 

para curnprir seu trabalho. 0 ernprego de urn SGBD que possua fungoes para a 

definic;ao de medidas de seguranc;a, perrnitira ter um controle sobre possiveis atos 

involuntarios ou intencionados de destruigao, uso indevido, etc., da informagao do 

Sistema. 

Por outro lado, aplicando a abordagem de visoes para a analise de dados e 

funcional, podem ser agregadas as medidas de seguranc;a aplicadas a cada visao 

(conjunto de dados e fungoes de uso de cada usuario). ExempJo ; 0 Chefe de 

Planimetria tera acesso integral a todos os dados planimetricos, os encarregados de 

TrianguJagao, Poligonac;ao, Trilaterac;ao e Levantamentos por Rastreamento de 

Satelites terao acesso a seus respectivos dados e func;oes que rnanipulam tais 

dados. Todos os usuarios externos e internos terao possibilidades de recuperar os 

dados globais, mas nao de apficar func;oes de insergao, atuaJizagao e exclusao. 

As fungoes aplicaveis aos dados globais serao responsabilidade do Gerente 

do Banco de Dados, que recebera estes dados das diferentes subunidades 

(planimetria, altimetria e gravimetria). 
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3.6 MODELO DE BANCO DE DADOS A SER EMPREGADO 

o modelo de Banco de Oados deve ser aquele que permita uma evoluyao 

constante tanto de hardware e software. Os modelos que tem embasamentos 

te6ricos bern desenvolvidos sao as mais adequados, pais a evolugao da tecnica 

gera/mente continua sob 0 trilho do que esta sendo ou foi pesquisado. Em todo caso, 

se aparecerem novas inovagoes ou paradigmas, os modelos que tern embasamentos 

te6ricos terso mais facilidades para evoluir aos novos modelos ou paradigmas; em 

muitos casos os novos paradigmas algumas vezes resultam de evolugoes de 

paradigmas ja desenvolvidos. 

Nesta situagao, os Bancos de Oados Orientados a Objetos seria 0 tipo ideal 

de modelo a empregar-se. Porem este modelo ainda esta em pesquisa e nso tern 

caracterfstica padrao e tambem porque os dados geodesicos estritamente sao 

atOmicos, pois se referem a atributos de determinados pontos no espago os quais 

podem ser modelados no modelo relacional. 

Como uma conseqOencia do anteriormente mencionado 0 modelo relacional e 

o mais adequado, pois tem embasamentos te6ricos bern desenvolvidos (algebra e 

calculo relacionais); eo modelo mais amplamente usado e por tanto 0 mais testado, 

o que da seguranga na qualidade dos resultados; tern restrigoes de integridade dos 

dados; esta em constante evolugao com a agregayao de novas fungoes nao pr6prias 

de operagoes relacionais, parque facilita a manipulagao dos dados; tern uma grande 

quantidade de empresas dedicadas a construy8o de Sistemas de Gerenciadores de 

Banco de Dados, porque existe urn mercada com mais opc;oes destes produtos 

{alguns oferecendo caracteristicas do paradigma de Orientagso a Objetos, interface 

com linguagens estruturadas PUSQL, diferentes compiladores, etc.}. 

4· ESTRATEGIA DE DESENVOl VIMENTO 

Pela grandeza e complexidade do Sistema de Informagoes Geodesicas, urn 

enfoque global de desenvolvimento nso e 0 mais recomendado, sendo mais 

adequado 0 particionamento por partes (subsistemas). para depois integra-los numa 

arquitetura global. 0 Sistema em forma natural se encontra dividido; motivo pelo qual 
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a estrategia a ser seguida deve ser de estudo detalhado dos diferentes subsistemas 

para capturar as caracterfsticas mais importantes que devem ser parte do Novo 

Sistema. 

Urn estudo do organograma da Instituir;ao encarregada dos dados Geodesicos 

nos of ere ceria rapidamente e em forma preliminar as diferentes visoes que teriamos 

no sistema; para se proceder ao desenvolvimento, deve-se estudar cada uma das 

unidades e subunidades deste. Os organogramas das instituir;oes dedicadas aos 

trabalhos geodesicos tern feito em forma natural esta divisao, de acordo ao tipo de 

dado, tecnica, etc., empregados na determinar;ao das observar;oes geodesicas. 

Uma caracteristica da estrategia a ser seguida deve ser 0 de avaliar;ao se os 

diferentes elementos a serem modelados realmente devem fazer parte do Banco de 

Dados; deve-se modelar 0 que realmente e importante. Exemplo : as diferentes 

reiterar;oes de observar;oes impostas pela metodologia empregada nao podem fazer 

parte do Banco de Dados, a media aritmetica, ou outro resultado sera 0 elemento 

representativo de todas elas, porque depois de feito 0 calculo da media nao tern 

outra operar;ao a se realizar com esses dados , exceto por erro voltar a executar 0 

calculo, sendo que, neste caso, se procedera novamente ao calculo pelos metodos 

que atualmente sao realizados. 

5. DESENVOLVIMENTO DESENVOLVIMENTO PROPRIAMENTE DITO 

5.1. CONHECIMENTO E ANALISE DO SISTEMA ATUAL 

Etapa importante para desenvolvimento de qualquer sistema, principalmente 

pela detecr;ao das principais requisitos atendidos, funcionalidades, pessoas 

envolvidas neste trabalho. Serve para fazer uma verificac;ao se foram atendidas 

todos os requisitos que ja eram satisfeitos. 

5.2. ANALISE DE DADOS 

o estudo dos dados do Sistema tern como objetivo a modelagem do Banco de 

Dados e os diferentes elementos que 0 formam. 
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5.2.1 REQUISITOS DE DAD OS 

Um sistema deve atender os seguintes requisitos : 

- Necessidade de dados de usuarios externos, visa ao atendimento atraves da 

informayao mais frequentemente solicitada ao Departamento de Geodesia Exemplo: 

Listagem dos Pontos Planimetricos de urn determinado estado. 

- Necessidades dos dados de usuarios internos, cujo objetivo e 0 gerenciamento de 

toda a informayao que nao e de interesse dos usuarios extern os, porem sao 

necessarias para 0 Calculo dos dados das Estac;oes, conhecer a situac;ao de 

Monumentos das mesmas, preparayao de dados para ajustes, etc. Exemplo : Gerar 

urn relat6rio de dados para 0 ajuste de uma Rede de Triangulac;ao. 

5.2.2- ESQUEMA CONCEITUAL DE DADOS 

5.2.2.1 SISTEMA DE INFORMACOES GEODESICAS 

o Sistema de Informac;oes Geodesicas e um conjunto de informac;oes 

precisas de posicionamento, referencia e orientac;ao espacial e terrestre que esta 

composto dos subsistemas de: 

- Astronomia, com pontos monumentados, determinados pela observac;ao as 

estrelas, obtendo-se a Latitude, Longitude a Azimute de LaPlace, os quais permitem 

o posicionamento e orientac;ao espacial. Informac;ao muito empregada em tempos 

passados. 

- Planimetria, com pontos monumentados no terreno chamados Marcos Geodesicos 

e que servem para 0 posicionamento e orientac;ao plana atraves de suas 

coordenadas geograficas de Latitude e Longitude, coordenadas UTM ou outras 

coordenadas planimetricas. Estes pontos estao espalhados num territ6rio {pais, 

estado, etc.} formando diferentes redes classificadas de acordo com a sua precisao. 

- Altimetria, tambem com pontos monumentados para referenciar ou posicionar 

altimetricamente pela altitude destes pontos. Estes sao chamados Referencias de 

Nivel ou Bench Mark e estao espalhados num territ6rio (pais, estado, etc.), formando 

linhas de nivelamento. - Gravimetria, com pontos geralmente tambem monumentados 

e que servem para determinar a forma da terra pela determinac;ao da gravidade 

nestes pontos. 
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- Tecnicas, dados e instrumentos empregados nas determinayoes dos pontos 

anteriormente mencionados, instituiyoes participantes, sistemas de referencia, 

precisoes, etc . 

...---------,'--- c6digo_instrumcnto 

INSTRUMENTO 
nome Jnstrumento 

tipo _ ins1rumento 

precisio 

c6digo _ .. ta~o 
nome _ esta~io 

ESTADO 

MUNICIPIO 

altitude 

GRAVlMETRlCA ASTRONOMICA PLANIMETRlCA ALTIMETRlCA ~.....j 

PfO]OLI PfOJRIL 

FIGURA 1 DERE do SISTEMA DE INFORMACOES GEODESICAS 

c6digo _ estado 

nome _ estado 

c6digo _municipio 

PTO BARD 

A principal entidade deste sistema e a Estayao Geodesica, que empregando 

o Modelo Entidade-Relacionamento Estendido e uma superentidade cujas 

subentidades caracterizam-se pela especialidade da informayao que apresentam 

(Astronomica, Planimetrica, Altimetrica e Gravimetrica); este sistema, empregando 0 

DERE, e apresentado na FIGURA 1 DERE do SISTEMA DE INFORMACOES 

GEODESICAS 

OS atributos das figuras deste item nao serao definidos, porem estes devem 

ser os principais que permitarn urn reconhecirnento perfeito da realidade a rnodelar, e 

sobre tudo que eles servem para 0 emprego nas funyoes que empregam os dados. 
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Seguindo a FIGURA 1, poderia definir-se todos os elementos de tal 

Diagrama porem 56 se apresenta os Sistema Planimetrico e 0 as Triangula90es, 

considere-se que tal exercicio deve ser feito para todas as subentidades ( 

Poligonais, Trilatera90es, etc.). 

SISTEMA PLANIMETRMCO 

Na Geodesia, empregam-se diversas tecnicas para determinar as 

Coordenadas Geograficas (Latitude e Longitude), Coordenadas UTM (Este, Norte e 

Longitude do Meridiano Central) ou outras Coordenadas Planimetricas; assim 

mesmo, urn sistema planimetrico associa-se a urn determinado sistema de referencia 

com urn elips6ide como figura geometrica sob 0 qual se fazem os calculos e urn 

ponto DATUM ( no caso do Brasil, 0 SAD-69 e CORREGO ALEGRE, 

respetivamente). Num DERE, este tipo de esta90es sao subentidades da entidade 

Esta980, e por sua vez sao superentidades de outras subentidades caracterizadas 

estas ultimas pela metodologia empregada em sua determina9ao : Triangula90es, 

Trilatera90es, Poligona90es e Levantamentos por Rastreamento de Satelites. Na 

FIGURA 1 DERE do SISTEMA DE INFORMACOES GEODESICAS, pode-se 

observar as rela90es de superentidades e subentidades anteriormente mencionadas. 

TRIANGULACOES 

A triangula9ao e urn metodo de levantamento no qual a posi9ao de urn novo 

ponto e determinado da solu9aO matematica de um triangulo cujos vertices sao: dois 

com coordenadas e azimute entre eles conhecidos e urn a determinar. 

A triangulaC;ao e uma tecnica muito empregada no passado nas 

determina90es de alta precisao. 0 Transporte de Coordenadas empregado nestas 

determina90es precisam de um Sistema de Referencia e Datum cujos parametros 

serao empregados nos calculos a serem feitos com esta tecnica. Para fins de 

controle azimutal, sao empregadas as esta90es de LaPlace. 

Esta metodologia mapeada conceitualmente no modelo DERE nos apresenta 

a FIGURA 2 DERE de uma REDE DE TRIANGULACOES, com elementos a seguir : 
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Fica evidente que todos os elementos do presente Diagrama devarao ser 

definidos em forma clara e precisa. Assim mesmo todas os entidades da FIGURA 1, 

deverao ser definidas ate urn nlvel possIveI que permita clara mente a visualizac;ao 

dos dados e suas relac;oes como seriam na realidade. 

codJede_tria 
nome _rede _tria 

prec _ rede_tria 

reit_ rede _tria 

REDEDE 
IRIANGULACAO 

1RIANGULO 

MEDI3RIA 

1 

~-+-... cod_medi_tria 
~-+--o ang_tria 

FIGURA 2 DERE de uma REDE DE TRIANGULACOES 

5.3. ANALISE FUNCIONAL 

Esta analise tern como objetivo definir os elementos funcionais que atuam 

num Sistema de Informagoes Geodesicas, os quais devem estar completamente 

acoplados com 0 resultado da Analise de Dados. 

5.3.1.1 REQUISITOS FUNCIONAIS 

As func;oes do sistema devem ser modeladas visando atender as 

necessidades dos usuarios externos e as necessidades internas do Departamento de 

Geodesia; sendo assim podemos ter : 
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• Alguns exemplos de necesidades extemas : 

- Listagens de pontos pJanimetricos p~r Municipio 

- Ustagens de uma esta~o planimetrica com suas coordenadas geodesicas 

e descri~o. 

- Listagens de uma esta~ao gravimetrica com sua gravidade e descri~ao 

- etc . 

• Alguns exemplos de necesidades extemas : 

- Gerenciamento dos dados de trjangula~ao 

- Gerenciamento dos dados de poligonais 

- Gerenciamento dos dados de trilatera~o 

- etc. 

5.3.2- ESQUEMAS FUNCIONAIS 

Da analise de dados feita pelo estudo das tarefas que curnpre 0 

Departamento de Geodesia, considerando as Orienta90es e Estrategias dos itens 3 e 

4, e 0 descrito anteriormente neste item foram desenvolvidas os seguintes 

Diagramas. 

5.3.2.1 DIAGRAMA HIERARQUICO DE FUNCOES ( DHF ) 

o desenvolvimento deste diagrama seguindo a fiJosofia ORACLE foi feita de 

uma maneira "Top-Down" procurando capturar as fun~oes que deve cumprir a 

Institui980 em conjunto para particionar tais tarefas de acordo as unidades de 

produyao (equipes, departamentos, etc). 

Para se ter 0 resultado final deste Diagrama, foi preciso polir iterativamente 

com 0 Diagrama de Fluxo de Dados e 0 Diagrama Entidade-Relacionamento. Resulto 

nurn conjunto de Diagramas no qual sao apresentados somente dois como exemplos 

: a FIGURA 3 DHF do SISTEMA DE BANCO DE DADOS GEODESICOS e a FIGURA 

4 DHF do SISTEMA DE ATENDER USUARIOS. 

Considere-se que devem ser explodidas cada uma das funyoes ate uma de 

facit interpreta980 e visualizayao da tarefa cumprida p~r ela. 
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FIGURA 3 DHF do SISTEMA DE BANCO DE DADOS GEODESICOS 

r-mm~-m-mool 

~~~ I CEOD22 I CEOD23 I CEOD2-I I CEDD25 I CEOD26 I mm! 

~I ~~=~ II ~i:';i~""" 1 [~l~,,"=. ] [~!i~~... 1 f ~~~~do. 1 r =:~'ton 1 iiiliii 

I ~=;-==-- J ~~;;r.- J {-;~- 1 ~=;~.- 1 {=;:: 1 {=;;''7~_. ~ 
CE0D222 I GEOD232 GEDll242 CE0D2S2CEO _-D262------J; 

=:.:...:t:·o J J ~~ .... tricos ] U :~t:etriQOS J U ~~i~r-i~ J I r ~iI:~~ 1 Estado It Eat..:lo r1 Eat.ado 1 T_JOQ 

'--------" 
CE0D223 CEOD233 CE0D243 

J ~f''':'~_tr-'OOS ] J ~ttt~,,,,,,,, 1 {~~-.""" ] ~ E:;.~ It E:otaoao Estao«) 
'------_..../ 

CE0D224 CE0D234 CEOD2'oW 

,--------. 

{~!:-tricoa 1 ~ ~Et~i""" 1 {~!~icoa 1 

lmm~_.J 
FIGURA 4 DHF do SISTEMA DE ATENDER USUARIOS 

5.3.2.2- DIAGRAMA DE FLUXO DE DADOS ( DFD ) 

As fungoes definidas no Diagrama Hierarquico de Fungoes sao analisadas 

pelo estudo das Entidades Externas que intervem, a definigao e caracteristicas da 

fungao em estudo, os conteudos dos dep6sitos de dados e 0 fluxo de dados entre os 

elementos anteriormente mencionados assim como 0 tipo de dado que circula entre 

eles. Sendo apresentados dais Diagramas deste tipo: 
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· . ---_._-------_._----

FIGURA 5 DFD de ATENDER USUARIOS 

dados 

est-ado 

dados 
o lent.e 

d.ados 
IIlUnJ.Clpl0 

dado5-
oSitacoo. 

Z.Z.1.zlp.dir R.l.c~o A5trono~ica 
CEOD21.1.1 

dados 

.... oe-Iaoeo r D40 I~_ IT EH 

~------------~L ~ELACAO 

USUARIOS 
rl!'sposta f 
relacao 
astrono~loa -l 

'-----_../ 

"'-----~~(je;;·------·-------------·---: 

2.2.6 CEOD216 

Gerenciar 
Or-dens, Iten 
P.,.didos 

FIGURA 4 DFD de PEDIR RELACAO ASTRONOMICA 
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6 CONCLUSOES 

- A modelagem de dados geodesicos empregando uma Arquitetura Global, 

permite uma visao ampla de toda a informa~o geodesica ; isto, facilita a 

compreensao dos elementos que intervem e seus relacionamentos, 0 que ajuda no 

entendimento das tecnicas geodesicas empregadas. Os esquemas resultantes 

empregando este conceito sao similares aos pianos que desenvolvem os arquitetos 

nos seus trabalhos, ou seja, permitem fazer urn adequado planejamento e ter urn 

controle completo durante a etapa de desenvolvimento e implementac;ao. Se for 0 

caso, precisando-se fazer correc;oes, modificac;oes, etc., estes esquemas servirao 

como elementos chaves para realizar tais tarefas, pais, possuindo uma visao global 

sera posslvel enxergar como uma modificac;ao pode afetar aos demais elementos do 

sistema. 

- Considerando que os dados nao sao elementos estaticos, pOis, eles estao 

flu indo no sistema atraves das func;oes que fazem emprego deles, a abordagem 

conjunta de Analise de Oados e Func;oes e a melhor metodologia para desenvolver 

sistemas, pois sua interac;ao permite detectar erros, omissoes, etc., as quais sao 

minimizadas atraves de iterac;oes sucessivas. Esta abordagem conjunta permitira urn 

perfeito acoplamento de Oados e Func;oes. Se for posslvel contar com uma 

ferramenta CASE, como foi neste caso, e amplamente facilitado tal trabalho iterativ~, 

pois esta tern func;oes de verificac;ao sintatica e semantica entre esquemas. 0 

seguimento das etapas de desenvolvimento e importante, pois antes de passar as 

etapas seguintes aplica-se as verificac;oes necessarias, gerando-se os relat6rios da 

etapa. 

- A tecnologia de Banco de Oados e amplamente usada na area comercial, 

igual ao Modelo Relacional, nos quais estao desenvolvidos a maioria dos sistemas 

existentes. A pesquisa atual gira em relac;ao ao paradigma da Orientac;ao de Objetos 

aplicada a tecnologia de Bancos de Oados, os quais denomina-se Banco de Dados 

Orientado a Objetos (BOOO); apesar que a comunidade cientffica esta macic;amente 

pesquisando nesta area, e, ja ter desenvolvido alguns gerenciadores na parte 
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comercial e cientifica, ate agora, esta nova tecnica nao tern padroes estabelecidos e 

sobre tudo nao tem 0 grau de confianca aceito pela comunidade usuaria. Desta 

maneira ficam os Banco de Dados Relacionais como a tecnologia de maior confian~a 

e aceita~ao. Porem, as pesquisas estao sendo desenvolvidas para conseguir uma 

facil migraC80 do Modelo Relacional ao Orientado a Objetos, quando este ultimo 

conseguir se afirmar como tecnologia mais adequada. De toda esta reflexao pode-se 

concluir que uma boa escolha do modelo a ser empregado, neste caso 0 relacional, 

permitira facilidade e baixos custos na evoluca,o da ciencia informatica. 
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